
ख्रिवभव ट्री जशाज 



एल्जी, ऩरल आख्रण शेजर माांच्मावाठी लऴालतीर 

वलालत चाांगरे ददलव म्शणज ेख्रिवभवच ेददलव! माफद्दर 

कुणाराच ळांका नाशी. नोव्शेंफयच्मा फपल भम ददलवात 

स्प्रूवची झाड एकत्र करून ती "ख्रिवभव ट्री जशाजात" 

बयामरा आऩल्मा लडडराांची भदत कयतात. एका भोठ्मा 
ळशयात स्प्रूवची झाड घेऊन जाण्मावाठी लडडर 

भशळगनची नदी ओराांडून ऩशरकड ेजातात.  

 

एकदा "ख्रिवभव ट्री जशाज" नदीभधे शयलरां, ....भुरी 
आऩल्मा लडडराांची लाट फघत यादशल्मा. ऩण दवुया 
नोव्शेंफय उजाडरा तेव्शा एल्जी, ऩरल, शेजर आख्रण 

तमाांच्मा आईच्मा रषात आरां की तमाांनी काम केर 

ऩादशज.े  

 

वतम घटनेलय आधारयत शी वुांदय गोष्ट आऩल्मारा 
जीलनात वांकल्ऩ आख्रण वाशव मा गोष्टी ककती 
भशतलाच्मा आशेत शे शळकवलते.  

ख्रिवभव ट्री जशाज 



ख्रिवभव ट्री जशाज 

मराठी : गागी लागू  



"ख्रिवभव ट्री जशाज"  एका वतम घटनेलय आधारयत 

आशे. १८८७ च्मा थांडीच्मा  ददलवात शयभन स्प्कुनमाभनैने 

ऩदशल्मादाच शभननस्प्तीक, शभशळगनलरून आणरेरी 
स्प्रवूची झाड आऩल्मा याऊज शवम्भन जशाजालय 

रादरी. शभशळगन नदीतून रलाव करून फयोफय 

िवभवच्मा लेऱी शळकागोभधे ऩोशोचरा. नांतय दय लऴी 
िवभवभधे स्प्रवूची झाड तमा ळशयाांत आण ूरागरा. 
ऩण १९१२ वारच्मा थांडीभधे तमाच ेजशाज "याऊज 

शवम्भन्व" नदी रलाशात शयवलरे. मा द:ुखद घटनेनांतय 

कप्तान स्प्कुमनाभनैची ऩतनी ल तीन भरुीांनी तमाचा 
ऩरयऩाठ चार ूठेलरा. आख्रण ऩढुची फालीव लऴल स्प्रवूची 
झाड जशाजातनू शळकागोभधे मेत यादशरी.  



कुशालडीच ेघाल झाडालय फवत शोते.... झाड काऩरी जात 

शोती. उततयेकडीर कभी ताऩभान अवरेल्मा जांगरातीर 

स्प्रवूची झाड काऩरी जात शोती. दयलऴी नोव्शेफयच्मा 
ळलेटारा कप्तान शयभन ल तमाच ेनावलक िवभवच्मा लेऱी 
शी झाड ळशयात घेऊन जाण्मावाठी काऩत अवत. 

कप्तानाची ऩतनी शेन्नाश, आख्रण तीन भरुी शेजर, 

ऩरल आख्रण छोटी एल्जी दयलऴी जांगरात जाऊन भदत 

कयीत अवत.  



उन्शाळ्माभधे कप्तानाच ेजशाज "भावे ऩकडणाये" जशाज 

व्शामच.े ऩण दय लऴी थांडीभधे भात्र ते "ख्रिवभव ट्री" जशाज शोत 

अव.े कप्तान शयभन जशाजात स्प्रवूची झाड बरून ती शभशळगन 

नदीच्मा ऩशरकड ेशळकागोभधे घेऊन जात अवे. नतथ ेतमारा वलल 
रोक ओऱखत  शोते.  

शेन्नाश आख्रण भरुीांनी, कुडकुडतमा थांडीत एका वकाऱी 
तमारा ननयोऩ ददरा. जाणामाल जशाजाकड ेतमा ऩशात यादशल्मा. 



फपालऱरेल्मा नदीच्मा रलाशातनू जाणामाल "िवभव 

ट्री जशाजा" फयोफय काशी वीगर ऩषीशी उडत शोते.  
यात्र झारी. फपल  ऩडू रागरा. ऩडणाये दशभकण 

ऩडणामाल तामालवायखे ददवत शोते. नदी रलाशातून यात्री 
रलाव कयामरा कप्तानारा आलडत शोत.  



जशाज शळकागो नदीतून रलाव कयीत क्राकल  स्ट्स्प्ट्रट 

ऩरूाजलऱ आरे की नदीच ेळाांत लातालयण नगयाच्मा 
कोराशारात फदरनू जात अवे.  

जुने शभत्र, आख्रण नल ेग्राशक कप्तानारा अशबलादन 

कयीत ल शेन्नाश ल भरुीांच ेषेभकुळर वलचायीत. ळशयात 

कप्तान शयभनच ेखूऩ शभत्र शोते.  



वऩता आख्रण भरुां, स्प्रवूच ेझाड उचरनू फपालन े

झाकून टाकरेल्मा गल्ल्माभधनू आऩल्मा घयी घेऊन 

जात अवत.  

रकाळाने उजऱरेल्मा घयातीर खोल्मा वलाांना 
घयी ऩयतून मामरा वाांगत शोतमा.  



खूऩ दरूुन जांगरातून आणरेरी स्प्रवूची झाड, 

नगयातल्मा आयाभदामी घयातून आकऴलकरयतमा 
वजवलरी  गेरी शोती.  

इथे कप्तानाच्मा घयी, दय लऴीरभाणे शेन्नाश, 

आख्रण शेजर, ऩरल, एल्जी नदीकड ेऩशात कप्तान 

ऩयतण्माची लाट ऩशात शोतमा.  



ऩढुल्मा लऴी कप्तान ळशयात घेऊन जाण्मावाठी 
झाड काऩत शोता तेव्शा खूऩ रभाणात फपल  ऩडरां आख्रण 

ऩडतच यादशरां.  

तमा लादऱात झाडाांनी बयरेरां जशाज घेऊन 

ननघताांना कप्तानाने फामको, भरुीना आशरांगन 

देऊन तमाांचा ननयोऩ घेतरा.  



खूऩ फपल  लऴालल झारा. नांतय नदीलय आख्रण 

जशभनीलय फपालच ेलादऱ वरुू झारे.  

रलकयच "िवभव ट्री " जशाज नदीलय चाररेल्मा 
बमांकय फपालच्मा लादऱात वाऩडर आख्रण ददवेनावे झारे.  



कप्तान आख्रण तमाच्मा नावलकाांनी लादऱाळी 
रढण्माची ऩयाकाष्ठा केरी. ऩण लादऱ इतक बमांकय शोत 

की जशाजातीर झाड उडून नदीत ऩडरी. रशान यषक फोट 

जशाजाऩावनू लेगऱी झारी आख्रण नदीत कुठेतयी लाशून 

गेरी.  

जशाजालयीर दटऩण ऩसु्प्तकाच ेएक ऩान कप्तानाने 
पाडरे. ल तमालय आऩल्मा ऩरयलायावाठी वांदेळ शरशीरा.  
तो कागद एका फाटरीत घारनू फाटरी फांद केरी आख्रण नदी 
रलाशात पेकून ददरी.  



लादऱ थाांफल्मालय ककतीतयी आई,लडडर, भरु, 

भरुी क्राकल  स्ट्स्प्ट्रट ऩरुालय "िवभव ट्री" जशाजाची 
लाट ऩशात शोते.  

लतलभानऩत्रात फातभी आरी की कप्तान शयलरा 
आशे. वमूोदमाऩावनू वमूालस्प्ताऩमांत ककतीतयी 
जशाजाांनी फपालच्छाददत नदीच्मा ऩाण्मात कप्तानाचा 
ळोध घेतरा.  



दोन भावेभामाांना तमाांच्मा जाळ्माांत अडकरेरी 
स्प्रवूची झाड शभऱारी. ऩण "िवभव ट्री जशाज" 

ळशयाांत कधीच  ऩोशोचरे नाशी. 

काशी ददलवानांतय वलस्प्कास्ट्न्वनच्मा ककनामाललय एक 

फाटरी शभऱारी. फाटरीभधे कप्टन शयभनचा वांदेळ शोता. 
तमाभधे शरशीरे शोते, "भाझी वरम शेन्नाश, ल भाझ्मा वरम 

भुरीांनो, बमांकय लादऱ वुरू आशे. आम्शी रमतन कयीत 

आशोत. भी तुभच्मालय खूऩ रेभ कयतो.....शयभन"  



शेन्नाशने आऩरा ऩती ऩयत मेईर म्शणून खूऩ लाट 

ऩादशरी. ऩण तो ऩयत आराच नाशी.  ऩती गभालनू 

फवल्माभऱेु शेन्नाश खूऩ द:ुखी झारी.  
शेजर, ऩरल ल एल्जीरा आऩल्मा लडडराांची खूऩ आठलण  

मेत शोती. 

ऩण नोव्शेफयभधे फपल लषृ्टीरा वयुलात झारी तेव्शा 
शेन्नाश भनाभधे वभजून चकुरी कक नतने काम केरे 

ऩादशजे.  



नतने काशी नावलकाांना काभारा रालरे ल जांगरातून 

स्प्रवूची झाड काऩनू घेतरी. शेजर, ऩरल,  
ल एल्जीन ेलडडराांच ेकाभ चार ूठेलामरा आईची भदत 

केरी.  

एका नवलन जशाजालय ती झाड बयरी. शेन्नाश, भरुी 
आख्रण काशी फामका जशाजालय चढल्मा नावलकान ेजशाज 

नदीतून रलाव करून शळकागोरा आणरे. ऩणूल रलावाांत 

फामका पुराांच ेशाय फनवलत शोतमा ल बजन म्शणत शोतमा. 



क्राकल  स्ट्स्प्ट्रट ऩरूाजलऱ उभ्मा अवणामाल कप्तानाच्मा 
ऩलूीच्मा ग्राशकाांनी जशाज दयू अवताांनाच ऩादशरे शोते. जशाज 

झाडाांनी बयरेरे शोते. तमालय जऱणामाल भेणफततमा चभकत 

शोतमा. वगळ्माना रगेचच कऱरां की "िवभव ट्री जशाज" 

मेत आशे.  

जवा नवलन जशाजाने नदीभधे रलेळ केरा, शेन्नाश 

आख्रण भरुीांच ेस्प्लागत कयण्मावाठा वाये रोक एकत्र आर.े 

म्शाताये, तरूण वलल शभऱून गाणी म्शणू रागरे. ऩणूल ळशय 

िवभवच्मा रकाळभम आख्रण वांगगताभम लातालयणाभधे 

यांगून गेरा.  



नांतय खूऩ लऴालऩमलत, "िवभव ट्री जशाज" स्प्रवूची 
झाड ेघेऊन , फयोफय िवभवच्मा लेऱी नदीलरून ळशयाकड े

मेत यादशरे.  

वभाप्त  


